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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân  
khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu dân cư đô thị mới và dịch 

vụ thương mại Nam Thanh B, địa phận phường Nam Thanh,  
thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (đợt 03) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 10 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ, quy định về bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-
CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất; Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 
tháng 01 năm 2017 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng 

dẫn thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 04/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022, Thông 
tư số 03/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021, Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 
30/6/2021 của Bộ tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính quy 

định hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên Ban hành quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử 

dụng đất, diện tích tối thiểu được phép tách thửa và diện tích xây dựng phần mộ, 

tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Điện 
Biên; Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND 

tỉnh Điện Biên, ban hành ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ 

ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024; Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10 
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tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại 

về nhà, công trình xây dựng, cây trồng, vật nuôi trên đất khi nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 17 
tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy định chi tiết một số nội 

dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên;  

Căn cứ Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc ban hành quy định mức trích, tỷ lệ phân chia kinh phí, nội dung 

chi và mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước 

thu hồi đất thực hiện dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch chi 

tiết để thực hiện dự án Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam 

Thanh B; Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh Điện 
Biên về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường 

khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo 

quy hoạch chi tiết để thực hiện dự án Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương 

mại Nam Thanh B; 

Tiếp theo Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh 

Điên Biên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Điện 

Biên Phủ;   

Căn cứ Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc phê duyệt chủ trương Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng 

theo quy hoạch chi tiết để thực hiện dự án Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ 

thương mại Nam Thanh B; Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng 

theo quy hoạch chi tiết để thực hiện dự án Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ 

thương mại Nam Thanh B; 

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc ủy quyền cho UBND thành phố Điện Biên Phủ quyết định thu hồi đất 

để thực hiện Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch chi tiết để 

thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B; 

Căn cứ Văn bản số 2077/UBND-KTN ngày 5/7/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc xử lý tồn tại, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ đối với dự 

án Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B; Văn bản số 

1205/STNMT-QLĐĐ ngày 01/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về 

việc tham mưu xửa lý đề nghị của UBND thành phố Điện Biên Phủ tại Văn 

bản số 1243/UBND-TTPTQĐ ngày 28/6/2022; 

Trên cơ sở Hồ sơ kỹ thuật và Mảnh trích đo, trích lục, chỉnh lý địa chính số 

22 năm 2022 dự án giải phóng mặt bằng theo quy hoạch chi tiết khu dân cư đô thị 

mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B, thành phố Điện Biên Phủ do Công ty 
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TNHH MTV tư vấn thiết kế và trắc địa bản đồ Việt Bắc thực hiện ngày 04/4/2022 

được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên ký ngày 06/4/2022; 

Trên cơ sở Biên bản làm việc ngày 24/6/2022 giữa Trung tâm quản lý 

đất đai thành phố, UBND phường Nam Thanh về việc xác định tình hình sử 

dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thuộc dự án: Khu dân 

cư đô thị mới và dịch vụ Nam Thanh B, phường Nam Thanh, thành phố Điện 

Biên Phủ; Tờ trình số 226/TTr-TTQLĐĐ ngày 22/7/2022 của Trung tâm quản 

lý đất đai thành phố về việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B, 

phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Đợt 3); Báo 

cáo số 118/BC-TTQLĐĐ ngày 22/7/2022 của Trung tâm quản lý đất đai 

thành phố Báo cáo nguồn gốc sử dụng đất và căn cứ lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ của các hộ gia đình có đất bị thu hồi thuộc dự án: Khu dân cư 

đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B, phường Nam Thanh, thành 

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Đợt 3); Báo cáo số 126/BC-KQTĐ ngày 

27/7/2022 của phòng Quản lý đô thị; Báo cáo số 237/BC-KQTĐ ngày 20/7/2022 
của phòng Tài chính – Kế hoạch; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số         

423/TTr-TNMT ngày 27 tháng 7 năm 2022.       

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho cho các hộ gia đình, 

cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và 

dịch vụ thương mại Nam Thanh B (địa phận: phường Nam Thanh, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) - Đợt 03, cụ thể như sau: 

* Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và chi phí tổ chức thực hiện là: 

7.435.782.341 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, bốn trăm ba mươi lăm triệu, bảy trăm 

tám mươi hai nghìn, ba trăm bốn mươi mốt đồng). 

Trong đó:  

- Bồi thường về đất: 

- Bồi thường tài sản, vật kiến trúc 

- Cây trồng, vật nuôi: 

- Chính sách, hỗ trợ 

- Chi phí dự phòng tổ chức cưỡng chế:  

- Chi phí cho công tác tổ chức thực hiện BTGPMB: 

5.728.862.150   đồng. 

1.083.151.464   đồng. 

   135.175.962   đồng. 

   328.527.000   đồng. 

     14.551.433   đồng. 

   145.514.332   đồng. 

(Có biểu tính toán chi tiết kèm theo) 
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 Nguồn kinh phí chi trả: Theo Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 
31/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt chủ trương Dự án Bồi 

thường, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch chi tiết để thực hiện dự án Khu dân 

cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B; Quyết định số 175/QĐ-
UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Dự án Bồi 

thường, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch chi tiết để thực hiện dự án Khu dân 

cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B. 

Điều 2. Giao Chủ đầu tư dự án phối hợp với Trung tâm quản lý đất đai 

thành phố và các cơ quan có liên quan hoàn thiện các thủ tục, triển khai thực 

hiện đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư.     

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.   

Chánh văn phòng HĐND & UBND thành phố; Trưởng các phòng: Tài chính 
- Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị; Giám đốc Trung tâm quản 

lý đất đai thành phố; Chủ tịch UBND phường Nam Thanh; Chủ đầu tư dự án (Sở 

Tài nguyên và Môi trường), các cơ quan, tổ chức có liên quan và hộ gia đình ông 
(bà) có tên trong phương án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- UBND tỉnh; 
- LĐ UBND thành phố; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Lưu: VT; HS. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Đạt Long 
 


